
 

Klasa: 021-05/17-01/29 

Urbroj: 2175/01-01-17-3 

Sinj, 29. kolovoza 2017. godine   

 

 

                                                                Z A P I S N I K  

                   Sa izvanredne ( tematske ) sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane dana      

                             28. kolovoza. 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja 

 

 

Na početku sjednice bilo je nazočno 17 od ukupno 21 vijećnika Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Nazočni vijećnici: Anđelko Bilandžić, Mirko Labrović, Marko Križanac, Tihomir Radović,  

Ivan Maleš, Stipe Perić, Ivana Šabić, Dujo Maleš, Zvonko Maras,Žarko Delić, Ante Gulić, 

Filip Klarić- Kukuz, Miro Bulj, Joško Kontić,  Milan Jukić, Petar Župić, Ante Milanović. 

 

Odsutni: Zoran Milan, Antonia Radić, Stipislav Jadrijević i Frano Boko. 

 

Ostali nazočni: gradonačelnica Kristina Križanac, zamjenik gradonačelnice Denis Glavan, 

pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i 

upravljanje imovinom, Ankica Panza, v.d. predstojnik Ureda Grada, Igor Vidalina,  

predstavnik izvođača radova Inero d.o.o., Ilija Naletilić, šef gradilišta tvrtke Inero d.o.o  Stipe 

Grabić, glavni nadzorni inženjer Darko Kolarić i predstavnik tvrtke Cetina d.d. Stipe 

Šabić,predsjednik Zajednice športskih udruga Grada Sinja, Josip Malbaša te  predstavnici 

sredstava javnog informiranja. 

 

Sjednici je predsjedavao Joško Kontić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Sinja. 

 

Zapisnik je vodila Ivana Modrić, voditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća, 

gradonačelnika i mjesnu samoupravu. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić otvorio je izvanrednu ( tematsku ) sjednicu 

Gradskog vijeća i pozdravio sve nazočne. 
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Sjednica je započela u 17,00 sati. 

 

Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Joško Kontić pozvao je v.d. predstojnika 

Ureda Grada Igora Vidalinu, da izvrši prozivku vijećnika ( prema posebnom popisu u 

privitku). 

 

Nakon izvršene prozivke predsjednik Gradskog Vijeća Joško Kontić konstatirao je da je 

sjednici nazočna većina vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Predsjednik Gradskog Vijeća, Joško Kontić otvorio je raspravu te je najprije dao riječ 

gradonačelnici Kristini Križanac. 

 

U svom uvodnom izlaganju Gradonačelnica Kristina Križanac obrazložila je razloge 

sazivanja ove tematske sjednice- Informacija o gradnji Gradske sportske dvorane u Sinju. 

 Gradonačelnica je vijećnike izvijestila o svim aktivnostima i postupcima javne nabave koje 

su poduzeti u cilju izgradnje sportske dvorane. 

Pritom je naglasila da je od izuzetne važnosti razumijevanje i podrška Gradskog vijeća grada 

Sinja za dovršetak izgradnje Gradske sportske dvorane. 

Dodala je da dovršetkom izgradnje grad Sinj dobiva unaprijeđenu sportsku infrastrukturu sa 

svrhom održavanja sportskih aktivnosti i manifestacija te izvannastavnih školskih aktivnosti 

kao sastavnog dijela kvalitetnog odgoja i obrazovanja, bolje uvjete za lakšu i kvalitetniju 

socijalnu uključenost učenika s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, bolje uvjete za 

sportsko- rekreacijske aktivnosti stanovništva, djece, osoba starije životne dobi te bolje uvjete 

za djelovanje sportskih udruga. 

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Miro Bulj ( u ime kluba MOST- a nezavisnih lista ), Ante 

Milanović, Žarko Delić, Marko Križanac, Dujo Maleš, Stipe Perić, Filip Klarić- Kukuz, 

Mirko Labrović, Tihomir Radović, Zvonko Maras, Joško Kontić, Anđelko Bilandžić, direktor 

izvođača radova tvrtke Inero d.o.o., Ilija Naletilić,šef gradilišta Stipe Grabić, glavni nadzorni 

inženjer Darko Kolarić i predstavnik tvrtke Cetina d.d. Stipe Šabić. 

 

Tijekom duge rasprave vijećnici MOST-a nezavisnih lista, vijećnici kandidacijske liste grupe 

birača, vijećnici HDZ-a te vijećnik SDP-a Ante Milanović su se usuglasili kako gradsku 

športsku dvoranu treba završiti. 

 

Vijećnik Miro Bulj ( u ime kluba vijećnika MOST-a nezavisnih lista ) izrazio je 

nezadovoljstvo financijskim planom izgradnje dvorane. 

Istaknuo je kako netko treba preuzeti odgovornost zato što se povuklo toliko malo sredstava 

od Splitsko- dalmatinske županije i države. 

 

Predložio je da se donese zajednički zaključak vezano za dovršetak vezano za dovršetak 

izgradnje sportske dvorane. Istaknuo je kako bi navedeni zaključak trebalo uputiti 



predstavnicima državnih ministarstava i Splitsko – dalmatinske županije te zatražiti njihovo 

uključivanje u financiranje i dovršenje gradske sportske dvorane. 

 

Vijećnik SDP-a Ante Milanović istaknuo je u svom izlaganju kako se u gradnju krenulo bez 

osiguranih sredstava, a ne znaju se niti planovi niti kada će dvorana biti gotova. 

Pitao je gradonačelnicu zašto Grad Sinj nije nikog tužio zbog neizvršavanja ugovornih obveza 

te je li netko platio penale zbog toga što zbog toga što dvorana još nije dovršena. 

 

Gradonačelnica Kristina Križanac mu je na to odgovorila da se ne radi o ugovorenoj obvezi 

nego mogućnosti i dispoziciji kojom je ona slobodna disponirala uvažavajući pritom  niz 

objektivnih okolnosti,  te  je u tom smislu odlučila ne tražiti obračun penala jer se tvrtka, 

odnosno izvođač radova tada nalazio u jako teškoj poslovnoj situaciji, te bi u tom slučaju 

zaposlenici, koja su odreda bili s područja Grada Sinja, ostali bez posla i tražili prava sa 

socijalne osnove a Grad bi izgubio niz prihoda s osnova poreza na dohodak i prireza, te drugih 

osnova. 

 

U raspravu se uključio i Direktor izvođača radova tvrtke Inero d.o.o., Ilija Naletilić, koji je 

rekao kako je šteta što projekt izgradnje gradske sportske dvorane traje od 2013. godine. 

Istaknuo je kako bi dvorana bila gotova u veljači ove godine da je donesen rebalans proračuna 

u listopadu prošle godine. 

Dodao je da njegova tvrtka jedina trpi štetu te da je mogao tužiti Grad Sinj za izgubljenu dobit 

ali da je odlučio izaći u susret dok Grad iznađe sredstva za nastavak gradnje dvorane. 

 

 

Vijećnik HDZ-a Stipe Perić istaknuo je u svom izlaganju da vijećnici HDZ-a nisu protiv 

dovršetka izgradnje sportske dvorane ali da dvorana sa tristo sjedećih mjesta nije adekvatna za 

Grad Sinj te da uložena gradska sredstva u njenu izgradnju nisu adekvatna onome što će grad 

njenom izgradnjom dobiti. 

 

Vijećnik Kandidacijske liste grupe grupe birača, Zvonko Maras istaknuo je u svom izlaganju 

kako bi sredstva za dovršetak izgradnje sportske dvorane trebalo osigurati u proračunu za  

2018. godinu  te kako je izuzetno važno pitanje postoji li  politička volja da se u proračunu za 

2018. godinu osiguraju sredstva za završetak dvorane. 

Pitao je predstavnika izvođača radova Inero d.o.o. Iliju Naletilića hoće li zbog usporene 

gradnje doći do povećanja ugovorene cijene, na što mu je on odgovorio da neće doći doći do 

povećanja cijene  ukoliko vijećnici donesu odluku  da će u proračunu za 2018. godinu 

osigurati sredstva za završetak izgradnje sportske dvorane. 

 

Predstavnik izvođača je zagarantirao da će u tom slučaju dvorana biti završena u prvom 

kvartalu 2018. godine. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, vijećnik MOST- a nezavisnih lista, Joško Kontić istaknuo je u 

svom izlaganju da očito postoji konsenzus kako dvoranu treba što prije završiti. 



Rekao je kako je najveći teret na izvršnoj vlasti te da bi trebalo što prije stupiti u kontakt sa 

županijskim predstavnicima i predstavnicima državnih ministarstava te dobiti konkretan 

odgovor hoće li oni i s koliko sredstava pomoći u dovršetku dvorane. 

Dodao je da ukoliko ne bi došlo do njihovog uključivanja u financiranje i dovršenje dvorane 

da onda u sljedećej godini treba stezati kaiš na drugim proračunskim stavkama, a to ne moraju 

nužno biti djeca odnosno besplatni udžbenici. 

 

Vijećnik MOST-a nezavisnih lista, Miro Bulj zatražio je stanku od 20 minuta kako bi se 

predstavnici klubova vijećnika mogli usuglasiti oko Zaključka o primanju na znanje 

informacije o izgradnji gradske sportske dvorane. 

 

Navedenim Zaključkom predlaže se i preporuča gradonačelnici Grada Sinja, da na temu 

izgradnje Gradske sportske dvorane u Sinju zatraži sastanke sa Županom Splitsko dalmatinske 

županije, čelnicima resornih ministarstava, odnosno Središnjih državnih ureda i u tom smislu 

zatraži ( dodatno ) uključivanje navedenih institucija u financiranje i dovršenje gradske 

sportske dvorane u Sinju, te o tome izvijesti predstavnike svih političkih opcija u Gradskom 

Vijeću 

 

Detaljan tijek rasprave nalazi se na audio zapisu sa ove sjednice, koji se čuva u Uredu Grada 

Sinja. 

 

Nakon završene rasprave, predsjedatelj je dao na glasovanje Prijedlog Zaključaka o primanju 

na znanje informacije o izgradnji gradske sportske dvorane i konstatirao da je Gradsko vijeće 

Grada Sinja jednoglasno („ 12 za „ ) prihvatilo 

 

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje informacije o izgradnji gradske sportske dvorane. 

 

Sjednica je završila s radom u 20,50 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                   Predsjednik Gradskog vijeća: 

Ivana Modrić, dipl.iur , v.r.                                                         Joško Kontić, dipl.nov. 

 

 

 


